
 
 

Checklist voor opstellen BGP 
Beste veehouder, 

 

Onderstaand een aantal gegevens die u alvast mag opzoeken voordat de dierenarts komt, dit 

scheelt enorm in de tijdsduur van het bezoek.  

 

Totaal aantal pagina’s = 4 

 

Wat wilt u in het aankomende jaar bereiken? (Doelstelling 2022) 

 

 

Welke gegevens kunt u alvast gereed houden bij het invullen van 

de BGP-tool (veehouder) 

Kengetal/informatie Aantal/status 

Aantal melkkoeien (lacterend + droog; vrouwelijk runderen 

ouder dan 2 jaar): 

 

Aantal jongvee (kalveren + pinken; aantal kalveren incl. 

(drachtige) pinken tot 2 jaar: 

 

Totaal aantal geboren kalveren (levend + dood) afgelopen 

maanden: 

 

Aantal overige runderen (bijv. stieren):  

Rundersterfte %:  

Kalversterfte %:  

Aantal doodgeboren kalveren:  

Aantal succesvol opgestarte kalveren na 14 dagen in het 

afgelopen kwartaal: 

 

Aantal succesvol opgestarte kalveren na 56 dagen in het 

afgelopen kwartaal: 

 

  

Melken  

Actuele Salmonella status (Niveau 1, 2, 3. Wordt veelal 

uitgevoerd via melkverwerker en is terug te vinden in melkweb 

of Znet.): 

 

Tankmelkcelgetal:  

% nieuwe uierinfecties:  

% verhoogd individueel celgetal:  



 
 
Kg melk per koe per dag:  

Conditie slotgat:  

Welke tepelvoeringen worden er gebruikt en hoe vaak worden 

deze vervangen?: 

 

  

Voeding/water  

Zijn er kuiluitslagen bekend van de kuilen die op dit moment 

gevoerd worden? Zo ja, leg deze vast klaar. 

 

Welke aanvullende diervoerders en voederadditieven worden 

er gebruikt? Denk hierbij aan bolussen etc. Het is belangrijk 

om te weten of deze het GMP+ certificaat hebben en geleverd 

zijn via een GMP+ gecertificeerd bedrijf. 

 

Herkomst van water in de stal: leidingwater, bronwater, 

oppervlaktewater? 

 

  

Huisvesting  

Aantal voerplaatsen melkvee:  

Aantal voerplaatsen droge koeien:  

Aantal ligboxen melkvee:  

Aantal ligboxen droge koeien:  

Type bedding in de ligbox en wordt er nog een product 

gebruikt in de ligbox?: 

 

  

Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van voetbaden?  

Welk middel wordt er gebruikt bij het voetbaden en welke 

concentratie? 

 

  

Dierziekte incidentie (%)  

Klauwproblemen  

Mastitis  

Aan de nageboorte staan  

Met acute baarmoederontsteking (<2 weken na kalven)  

Met chronische baarmoederontsteking (witvuiler) (>2 weken 

na kalven) 

 

Verwerpers  

Aantal geëuthanaseerde volwassen runderen   

Acute melkziekte (liggende koeien)  

Met slepende melkziekte (ketose)  

Aantal geëuthanaseerde kalveren  

Diarree  

Longontsteking  

Navelontsteking  

  



 
 
Afkalfleeftijd vaarzen:  

Weidegang. Zo ja, hoeveel uur per dag en hoeveel dagen 

per jaar? 

 

 

Dierdagdosering 

Management programma's 

Onderstaande programma’s bieden de mogelijkheid om een groot deel van de aantallen van 

pagina 1 uit uw managementsysteem te halen. Controleer na het overnemen/ uitprinten of u echt 

alle gegevens van pagina 1 en 2 heeft gevonden.  

 

Agrovision: 

Als u uw diergezondheidregistratie bijhoudt in Agrovision dan kunt u vanuit uw programma de 

gevraagde gegevens ophalen.  

• Inloggen in Agrovision 

• Ga naar het tabje “diergezondheid” 

• Kies “kengetallen Bedrijfsgezondheidsplan” 

• Selecteer dezelfde periode als waarvan u de Medirund rapportage heeft. (bijvoorbeeld: 01-

 01-2021 t/m 31-12-2021) 

• Print de gegevens uit of neem ze over op pagina 1 

• Ga naar het tabje “diergezondheid”, kies “Medirund dagdoseringsrapportage” 

• U komt dan rechtstreeks in Medirund terecht en kunt onderstaande gegevens

 overnemen of de rapportage uit printen. 

 

Veemanager: 

Als u uw diergezondheidregistratie bij houdt in Veemanager dan kunt u vanuit uw programma de 

gevraagde gegevens ophalen.  

• Inloggen in Veemanager 

• Ga naar het tabje “diergezondheid” 

• Ga naar het kopje “Samen met uw dierenarts” en kies Bedrijfsgezondheidplan (BGP) 

• U komt in “Invoer Bedrijfsgezondheidplan”, kies: nieuw.  

• U komt op het volgende tabblad. Selecteer de datum en kies: gereed. 

• U kunt nu naar tabblad “5. Aandoeningen” gaan. 

• Kies: bereken, dan worden de aantallen ingevuld als u de registratie netjes heeft 

 bijgehouden in Veemanager. U kunt dit overzicht printen of overnemen op deze checklist. 

• Vervolgens gaat u terug naar tabblad “1. Selectie” en verwijder het openstaande BGP. 

 

 

Voorbereiding BGP compleet? 

Wilt u voordat we komen voor het opstellen van het BGP de volgende puntjes voorbereiden: 

• Graag het BGP en BBP opgesteld in 2021 klaarleggen 

• Lijstje met bovenstaande gegevens klaarleggen 

• MPR droogstand evaluatie (Als de ULP geen inzage heeft in Pir-dap) 

• Controleer of uw dierenarts uw juiste emailadres heeft! 

 



 
 
Digitaal ondertekenen 

Wederom zullen we dit jaar het bedrijfsbehandelplan digitaal klaarzetten om te ondertekenen. Wij 

zullen met behulp van een laptop uw bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidplan bij u op het 

bedrijf opstellen. Het BGP kan direct na het invullen op het bedrijf ondertekend worden. Het BBP 

wordt met een simpele druk op de knop digitaal verzonden. 

U krijgt binnen enkele dagen een e-mail van ZET-solutions met de vraag om het BBP bestand 

digitaal te ondertekenen. In de mail zit een handleiding mocht het ondertekenen niet lukken en u 

kunt ook altijd contact opnemen met de praktijk! Houdt u uw email dus goed in de gaten, zodat 

het BBP tijdig getekend worden. Vervolgens krijgt u een dag of twee dagen later 1 e-mail met uw 

BBP in PDF formaat ondertekend door u en uw dierenarts. Dit exemplaar dient u goed op te slaan 

in uw administratie, zodat u beide documenten heeft voor de KKM controle! 

 

 

Alvast bedankt voor het invullen van de gegevens! 


